ČÍTAJME SI....ALEBO ČITAT EĽSKÝ MARATÓN
Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch sa zapojila do 5. ročníka
celoslovenského podujatia pod názvom ĆÍTAJME SI... Tvorca projektu -Linka detskej istoty
pri SV UNICEF Bratislava prišiel s výzvou prihlásiť do šesťhodinového maratónu čítania čo
najväčší počet detí a pokúsiť sa o prekonanie rekordu a zápis do Slovenskej knihy rekordov.
Snaha o prekonanie rekordu je však iba formou, prostredníctvom ktorej chcel organizátor
podporiť čítanie u detí, návštevy knižníc a zároveň poukázať na význam literatúry pre
detského čitateľa.
V prípravnej fáze knižnica, ako miestny koordinátor projektu, oslovila všetky základné
školy a vybrala na čítanie knihu Pavla Dobšinského . Maratón sa uskutočnil 31.5.2012 od
9.00 do 15.00 súbežne na jednotlivých základných školách. Každý účastník sa zaregistroval a
prečítal jednu stranu. Atmosféra bola jedinečná - deti sa postupne striedali pri čítaní a triedy
sa akoby zapĺňali obrazmi zo známych rozprávok. Po ukončení sa v knižnici zozbierali
a zosumarizovali registračné formuláre. A aké boli výsledky? V Nových Zámkoch sa do
maratónu čítania zapojilo na ZŠ G. Bethlena 352 detí, ZŠ Mostná 267 detí, ZŠ Devínska 242
detí, ZŠ G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským 211 detí, ZŠ Hradná 162 detí
a Cirkevná ZŠ
84 detí. Spolu sa maratónu ČÍTAJME SI zúčastnilo 1 318 detí, čo je o 239 viac ako minulý
rok. Ako spomienku na tento nevšedný deň dostali účastníci od Linky detskej istoty pri SV
UNICEF záložku do knihy a boli zaradení do zlosovania o knižné ceny. Zlosovanie sa
uskutoční 15.6.2012 v Bratislave a jeho výsledky budú zverejnené na internetovej stránke
www.unicef.sk/sk/ldi.
Tam sme získali tiež informáciu, že sa na Slovensku do projektu ČÍTAJME SI... v tomto roku
zapojilo 35 542 detí / roku 2011 ich bolo 30 480/.
Pokus o prekonanie rekordu sa teda vydaril. Blahoželáme! Podujatie však splnilo aj
dôležitejší cieľ – motivovalo deti k čítaniu a ukázalo im, že nielen počítač a mobil, ale aj
kniha vie byť príjemným spoločníkom na voľné chvíle.
Mgr.Ľubica Červená

